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EXPANERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirhre privind aprobarea execu(iei bugetului general al judelului Iolomilu

Ia trimestrul IV, anul 2014

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului Consiliului Jude{ean lalomi{a se
propune aprobarea execuliei bugetului general al judelului lalomila la trimestrul IV,
anul 20 I 4

Potrivit prevederilor art.49 alin. (12) dinLegea nr.273/2006 privindfinanlele publice
locale, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligalia
de a prezenta in Sedinyd publicd, spre analizd Ei aprobq.re de cdtre autoritd{ile deliberative,
situalia incasdrii veniturilor bugetare Si a cheltuielilor aprobate prin buget, aferente fiecdrui
trimestru.

in proiectul de hotdrdre este prezentatd spre aprobare execu{ia bugetului general al
judelului lalomila, la 3l decembrie 2014, intocmitd pe tipuri de bugete, atdt pe secliunea de

funclionare cat Si pe secliunea de dezvoltare Ei i.n cadrul acestora pe structura funclionald Si
economicd. Bugetul pe anul 2014, construit la partea de venituri pe baza previziunilor
veniturilor proprii Si a sumelor repartizate din bugetul de stat, a fost derulat in limita creditelor
bugetare autorizate pentrufiecare institulie Ei activitate din competen(a de finanlare.

Execu{ia bugetard realizatd la finele anului este prezentatd in detaliu tn Raportul
direcliei de specialitate din cadrul Consiliului Judelean lalomila, atdt la sec{iunea de

funclionare, cdt Ei la cea de dezvoltare.
incasdrile la partea de venituri s-au situat la un nivel foarte apropiat de cel estimat, iar

pentru aceastd perioadd procesul bugetar s-a derulat in limitele creditelor bugetare autorizate
pe fiecare categorie de cheltuieli. Excedentul inregistrat la 31.12.2014 ca diferen{d tntre
veniturile incasate Si cheltuielile efectuate va fi utilizat pentru secliunea de dezvoltare a anului
2015 Si pentru acoperirea golurilor temporare de casd, in condiliile Legii nr. 273/2006 privind

finanlele publice locale, cu modificdrile Si completdrile ulterioare.
Constatdnd cd proiectul de hotdrdre privind aprobarea execuliei bugetului general al

judelului Ialomila la trimestrul IV, anul 2014, indeplineSte condiliile de necesitate, oportunitate
qi legalitate, propun Consiliului Judelean lalomila adoptarea lui in forma Si conlinutul
prevdzute in proiect.
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